
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 77, Born 17 maart  2023 

 

Beste schuttersvrienden, 
 
 

De Loting, aanvang OLS 

Op 7 maart jongstleden vond in het gemeenschapshuis de loting plaats van de optochtvolgorde voor 

het OLS. Er was een ruime belangstelling en vele leden waren in uniform aanwezig. Dat geeft toch 

wat extra cachet en het straalt uit dat we er zin in hebben. Vóór aanvang was er de glorieuze intocht 

van D’n Um. Het zestal werd nog eens op de bühne gehaald. Een bijzonder woord viel onze 

vooropsjöt Han van Beek ten deel, hij was jarige. Een mooi moment om nog eens blijk van 

waardering te geven voor de vele verdiensten die hij voor de schutterij heeft betekend. Pieter 

Meekels deed verslag van de voortgang van het OLS en de uitdagingen die de organisatie daarvan 

met zich meebrengt. Het moet gezegd, het ziet er voortvarend uit. Het gaat zeker en vast een mooi 

feest worden. 

Het formele deel was zoals het was. Anoesjka Koopmans, 

voorgezeten door de bondsvoorzitters, trok de optocht 

nummers.  

Gilbert Petit zorgde voor de 

vrolijke noot. “Limboergse koeltoer” is heel belangrijk. Zijn bijzondere 

kebab zal er tijdens het OLS voor zorgen dat BOR de buik vol zal krijgen 

van het OLS. 

Met deze loting is het OLS formeel aangevangen. 

 

ALV op 10 maart 

Ondanks alle OLS perikelen blijft natuurlijk de schutterij gewoon voortgaan. Het OLS vormt slechts 

een zij-weg in het bestaan van de schutterij.  Veel mensen (ook van de schutterij) verzetten veel werk 

voor de organisatie van het OLS, naast hun gewone bestaan en naast ook nog andere inzet voor de 



schutterij zelf. Hier en daar zullen, door het vele werk op dit moment wel eens wat steekjes vallen. 

Help elkaar hierin en val elkaar zeker niet af. Dit moet de belangrijkste conclusie zijn van de ALV. 

Uit de vergadering kwam verder naar voren dat het OLS bijzondere inspanningen vergt van de 

vereniging als geheel. Uitgesproken is dat op 10 april de schutterij geheel in uniform aanwezig zal zijn 

bij de opening van de Paasmarkt. Dat zal wel een vroegertje worden, want normaal opent de 

Paasmarkt om 10.00 uur en we zullen zeker ruim eerder paraat moeten zijn. (uitnodiging volgt nog 

via de secretaris). 

Dan zal er geholpen worden bij de werving van vrijwilligers en verkoop van de vlaggen. Recent werd 

zelfs een exemplaar in Bemmel gezien!!. Op zaterdagochtend 1 april en uitloop zaterdag 8 april gaan 

alle leden van de schutterij – eventueel en ook hopelijk aangevuld met helpers van  buiten in Born 

van deur tot deur. (ook hiervan volgt nog een uitnodiging via de secretaris). 

Deze inspanning is nodig om Born gastvrij en gezellig te maken tijdens het OLS, maar ook om Born 

bewust te maken van het feit dat het OLS een feest is van Born. Het OLS is namelijk geen feestje van 

en voor de schutterij. Want zoals het al heel vaak gezegd is, “de schutterij wint het OLS voor het dorp 

of de stad waar zij vandaan komt”.  Dit geldt ook voor Born;  “De Sjötte höbbe D’n Um noa Bor 

gehoald”. 

Tijdens de vergadering kwamen er ook nog bestuurlijke nieuwtjes aan de orde. Zo gaat Loek Leurs 

Andre Bus helpen bij het beheer van de uniformen.  

Ad Wagemans kondigde aan in het najaar de voorzittershamer neer te leggen. Deze aankondiging 

kwam overigens niet als een verrassing, want Ad had al eerder aangegeven nog één schuttersfeest 

mee de kar te trekken. Dat dit het OLS zou zijn wisten we toen nog niet. Ad geeft aan dat hij een 

leeftijd heeft bereikt het wat rustiger te gaan doen, maar belangrijker nog, - de jongere generatie 

moet het stokje gaan overnemen om de toekomst van de schutterij te verzekeren.  

Verder werd afscheid genomen van onze secretaris Milou Verjans.  

Milou kwam in 2016 bij onze schutterij onder voorzitterschap van Paul Verjans. Zij werd ingevlogen 

toen onze toenmalige secretaris William van de Wauw door ziekte zich genoodzaakt zag zich terug te 

trekken. In het begin hielp ze Paul – een beetje informeel – maar al snel werd besloten om haar 

officieel bestuurslid en secretaris te maken. 

Milou heeft veel werk verzet en de schutterij mee het digitale tijdperk ingeleid. Zo heeft ze het 

nodige werk verricht in het kader van de AVG en opzetten van privacy verklaringen. Daar waar de 

schuttersfederatie de ledenadministratie ging digitaliseren wist zij feilloos de weg te vinden om hier 

geruisloos (voor ons in elk geval) bij aan te sluiten. Aanvragen van vergunningen, vrijstellingen en wat 

nog meer zei, bij de gemeente, middels e-herkenning vormde geen probleem. Notulen en andere 

schutterij bescheiden werden telkens snel en correct opgezet. Met de jaren bereikte ze in het werk 

de nodige efficiëntie en reflecteerde ze de overige bestuursleden met een duidelijke – maar 

overwogen – mening, zoals een goed jurist betaamt. 

Milou kwam van buiten de schutterij en had in aanvang weinig met de schutteractiviteiten. Maar 

gaande de rit kwam zij vaker naar de feesten ook samen met haar vriend Richard (die inmiddels ook 

lid is van de schutterij). Al gauw werd zij de fotograaf die menig moment van de schutterij vastlegde 



en dit daarna via de facebook pagina naar de buitenwereld bracht. Als 

secretaris mocht ze ook het meest memorabele moment van de 

schutterij meemaken – het winnen van het OLS. 

Milou heeft bijna 7 jaar als secretaris onze vereniging gediend.  Ze heeft 

dat heel goed en precies gedaan. Nu wil ze de schaarse vrije uren ook 

besteden aan de wolk van een dochter die zij en Richard kregen. 

Milou, echt bedankt voor het vele werk dat je verzette voor onze club. 

En natuurlijk bedankt voor het telkens corrigeren van de 

Nieuwsbriefjes. Het was fijn samenwerken.  

Milou heeft ons niet zo maar in de steek gelaten. Al enige tijd gelden 

kreeg Milou hulp van Senna Caelen, die de ledenadministratie ging 

doen. Toen duidelijk werd dat Milou ging stoppen is Senna gevraagd 

om het werk als secretaris over te nemen. Dat is inmiddels geschied, want Senna is in het najaar 

formeel lid geworden van de schutterij en op 10 maart gekozen als bestuurslid. 

Senna welkom en succes! 

 

Nieuws van het OLS 

 Bij de loting van het OLS werd ook het startsein gegeven voor 

de kaartverkoop voor de Schintaler tijdens de feestavond op 

30 juni. Het gaat hard. In de tent kunnen 4000 mensen en er 

zijn nog slechts z’n 1200 kaarten te koop. Dus wie er bij wil 

zijn, wacht niet meer te lang met kaartjes kopen!!!   

Bij het schrijven dezes waren er al bijna 700 vrijwilligers 

geworven. Om het OLS goed te laten verlopen moeten er 

minimaal nog 500 à 600 mensen bij.  Ook dit loopt 

voortvarend, maar er moet nog een stapje gedaan worden. 

Spreek elkaar aan en geef je op via de site als dat nog niet is 

gedaan. De 250ste vrijwilliger (Thei Deuss) ontving uit handen van René 

Tesselaar en Maarten de Kever, twee vrijkaarten voor de feestavond. De 

volgende veelvouden worden eveneens op deze wijze beloond.   

Om het OLS naar de mensen te 

brengen is bij het zorgcentrum Aldenhof in de hal een 

uitstalling gemaakt om te laten zien dat Born het OLS heeft 

gewonnen. Enige tijd geleden werd door de activiteiten 

begeleiding gevraagd of de schutterij niet iets zou kunnen 

doen of iets neerzetten in de hal, een uniform ofzo. Want 

men ervoer dat veel bewoners er toch wel erg trots op zijn 

dat hun Born het OLS gewonnen heeft. Verder vraagt men 

of de schutterij misschien niet nog eens langs kan komen of 

Penningmeester Harry 
verkoopt de eerste 
kaarten 



D’n Um eens wil laten tonen op een avond. Mooie zaken om komende 

tijd nog eens aandacht aan te besteden. De uitstalling is al ingericht, 

vlaggen zijn opgehangen - binnen en buiten komt er ook nog een. Het 

uniform mochten we nog niet ten toon stellen. Eerst moet de  

deskundige van het zorgcentrum onderzoeken of het uniform niet 

brandgevaarlijk is. Zo niet, dan wordt het opgesteld. Marion bedankt 

voor de moeite. 

Op maandagavond 20 maart a.s. van 19.00 uur (inloop aanvang 19.30 

uur) komt er voorlopig de laatste bewoners voorlichtingsadvond. 

Natuurlijk zijn alle leden van de schutterij uitgenodigd. Een van de 

hoofdsponsors -De Rabobank- heeft geregeld dat Erben Wennemars zal 

komen spreken die avond. Een leuke gelegenheid om elkaar eens te 

treffen en mee te krijgen hoe het OLS vorm krijgt. 

 

Aankomende data voor het OLS 

- 20 maart Stand St. Joepmarkt Sittard 

- 20 maart 19.00 uur 3e info bewoners bijeenkomst met Erwin Wennemars 

- 23 maart Loting Kinder OLS (OLS huis)  

- 1 april om 14.00 uur Strijdt met de windbuks om titel koning(in) en Keizer(in)Kènjersjötterie 

Biejein in Bor (Basisscholen Swentibolt, De Wissel en Schutterij Born en Stichting OLS Born 

2023) OLS-Hoes, Kasteelhof 3 

- 1 en 8 april vrijwilligers wervingsactie en vlaggenverkoop door leden schutterij en helpers. 

- 10 april Paasmarkt Born 

Bij al deze activiteiten zijn alle schutters uitgenodigd om deel te nemen en aanwezig te zijn. 

 

 

Data om te onthouden voor de schutterij: 

Dinsdag 28 maart Kienavond in het Gemeenschapshuis 

Vrijdag 31 maart Aanvang schietavonden op de wei 

Zaterdag 1 en 8 april vrijwilligers wervingsactie en vlaggenverkoop 

Zondag 2 april Rommelmarkt 

Paasmaandag 10 april Opening Paasmarkt hele schutterij in uniform 

Paasmaandag 10 april  Kraam Paasmarkt 

Dinsdag 25 april Kienavond in het Gemeenschapshuis 



Donderdag 27 april  Presentatie nieuw Koningspaar 

Zondag 14 mei Bondsfeest Slek 

Zondag 4 juni Bondsfeest Dieteren 

  

  

  

  

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

voor 

Schutterij St. M  artinus Born 

Bor 

 

 


